
23.06.2020 r. Religia Kl. VI 

Temat:  Zło dobrem zwyciężam jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko . 

Modlitwa „Ojcze nasz…” 

 Na początek przypomnijmy krótko historię z życia znanej piosenkarki – Eleni. Eleni pochodzi z 

greckiej rodziny osiedlonej w Polsce. Jej jedyna córka, bardzo kochana, miała na imię Afrodyta. Gdy 

dziewczyna miała 17 lat, wydarzyła się tragedia – została zastrzelona przez swojego 21-letniego 

chłopaka, Piotra. Matka długo nie mogła pogodzić się z utratą córki, jednak zdobyła się na wielki gest 

– wybaczyła mordercy. Pamiętała nauki rodziców, którzy powtarzali jej, że nie można odpłacać złem 

za zło. 

 – Jak sądzicie, co czuła matka po stracie córki? (żal, rozpacz, cierpienie…)  

– Jak ocenicie postawę piosenkarki wobec zabójcy córki? (wielkoduszna, niecodzienna, przebaczyła 

swojemu wrogowi)  

– Jakie znacie inne osoby podobnie reagujące na zło, które ich dotykało w życiu? (Pan Jezus np. na 

krzyżu, św. Jan Paweł II)  

 Na świecie jest wiele zła, widzimy je coraz wyraźniej i częściej. Jednych ono przeraża, inni je 

lekceważą, a jeszcze inni idą za nim. Łatwo nam odpłacać złem za zło, wtedy jednak pomnażamy tylko 

istniejące zło, gdyż dorzucamy do niego nasze złe postępowanie. Jaką zatem postawę powinien 

przyjąć chrześcijanin wobec rzeczywistości zła na świecie? Na to pytanie pomoże nam dziś 

odpowiedzieć bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 

Przeczytamy teraz wywiad z bł. ks. Jerzym. Wyobraźmy sobie, że on tu jest i mówi do nas. s. 216-217. 

Notatka  

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko żył w czasach trudnych dla Kościoła. Liczne prześladowania ze 

strony komunistycznych władz państwowych spadały na niego dlatego, że potrafił odważnie bronić 

swoich przekonań i swojej wiary. Nie szukał zemsty i odwetu. Jego życie było przepojone miłością i 

prawdą. Zginął śmiercią męczeńską, ale pozostał człowiekiem wolnym. Dochował wierności Bogu, 

ludziom i własnemu sumieniu. 

Praca domowa 

Ułóż rebus do hasła „Zło dobrem zwyciężaj”. 

Uzupełnij zdania w kartach pracy (zadanie 2) zgodnie z powyższą zasadą: 

Gdy ktoś mnie wyśmieje, to ja… 

Gdy ktoś mnie uderzy, to ja… 

Gdy ktoś mnie okłamie, to ja… 

 


